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DIGITAAL REKRUTEREN: SCIENCE FICTION?
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DIGITAAL REKRUTEREN: OF REALITEIT?
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SNW: OMSCHRIJVING
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‘No longer cutting-edge; 

but mainstream. For HR to 

overlook it today would be 

like ignoring e-mail 20 

years ago’ (J. Segal)
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SNW: VOOR- EN NADELEN

1. Passieve kandidaten

2. Employer branding

3. Kandidaten met specifieke vaardigheden

4. Laagdrempelig voor kandidaten
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SNW: VOOR- EN NADELEN

1. Passieve kandidaten

2. Employer branding

3. Kandidaten met specifieke vaardigheden

4. Laagdrempelig voor kandidaten

1. Informatie over beschermd groepslidmaatschap?

2. Niet genoeg HR ter ondersteuning

3. Waarheidsgehalte van informatie?

4. Gebrek aan kennis en vaardigheden van HR?
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OPEN BADGES: OMSCHRIJVING
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OPEN BADGES: OMSCHRIJVING

Digitaal certificaat met (meta-)data over KSAOs

(kennis, vaardigheid, competenties, interesses, 

realisaties,…) dat officieel erkent wat iemand gedaan 

heeft en uitgereikt wordt door ‘issuers’ (bv. 

opleidingsinstituut, W&S kantoor) aan een ‘earner’ (bv. 

sollicitant) die de badge via sociale media kan 

verspreiden en opnemen in zijn/haar CV of portfolio en 

zo bekend maakt aan relevante anderen (bv., potentiële 

werkgevers).

▪ Issuers: Uitreiking badge

▪ Earner: Profilering sollicitant

▪ Displayers: SNW (algemeen, professioneel, 

functiespecifiek), blogs, persoonlijke website, e-portfolios, 

email handtekening, ….

▪ Consumers: potentiële werkgevers, relevante anderen
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Metadata
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“

OPEN BADGES: VOOR- EN NADELEN

C-to-B
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HR informatiesystemen waarmee gegevens van 

sollicitanten op een systematische wijze opgeslaan, 

verwerkt, geanalyseerd en opgevolgd worden. 

BOTS: OMSCHRIJVING

Algoritmes waarmee gegevens van o.a. sollicitanten op 

een systematische wijze geanalyseerd en verwerkt

worden. 

ATS

BOTS
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BOTS: POPULARITEIT

“These bots were initially created with large 
organizations in mind, which needed help sifting 

through the thousands of incoming applications they 
received on a weekly basis. An estimated 95% of 
Fortune 500 companies currently use an ATS to 

manage their applicant tracking process. Today, this 
software has become popular with employers and 

recruiting firms of all shapes and sizes.”  

Glassdoor (2018)
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“

“

BOTS: VOOR- EN NADELEN

Amazon Reportedly Killed an AI 
Recruitment System Because It 
Couldn't Stop the Tool from 
Discriminating Against Women

https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=t-Q-3yeAMYE
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DIGITAAL REKRUTEREN: BASICS
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❑ Digitalisering



© Derous  17

CYBERVETTING: OMSCHRIJVING

93%
29%

63%
29%

“Act of gathering information from informal, 

online sources that will be used by employers 

to make hiring decisions about the job seeker 

(Berkelaar, 2010)”

Informeel assessment van informatie op SNW 

en iemands online reputatie

▪ Menselijke beoordelaars

▪ Toenemende populariteit

Algemeen: Facebook, Twitter,…

Professioneel: LinkedIn,…

Functiespecifiek: ResearchGate,…

Overige: Google,..

50%
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“

“

CYBERVETTING: VOOR- EN NADELEN

Mogelijk

Verantwoordelijk
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CYBERVETTING: VOOR- EN NADELEN

1. Meer informatie

2. Verificatie van informatie

3. Snel en gemakkelijk

4. Manier om potentieel in te schatten

1. Informatie over bescherm groepslidmaatschap?

2. Informatie is niet job-relevant

3. Privacy van kandidaat?

4. Hoe waarheidsgetrouw is informatie?
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DATAMINING: OMSCHRIJVING

Software waarmee gegevens / informatie (bv. van sollicitanten) uit

webpagina’s geextraheerd wordt om verder te kunnen analyseren. 

Algoritmes die op zoek gaan naar waardevolle gegevens

in datasets (‘big data’) 

WEBSCRAPING (WS)

DATAMINING (DM)
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DATAMINING: SIGNALEN VAN TALENT

Intelligence
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DATAMINING: SIGNALEN VAN TALENT

Freud Pennebaker (LUKE) IBM Watson Applications

https://youtu.be/-MOU5y2_SXM
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“

DATAMINING: UITDAGINGEN

“

https://www.youtube.com/watch?time_continue=62&v=t-Q-3yeAMYE
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WebcamVideo VR

Fidelity

Gedrag 

toekomst

Gedrag 

test

Gedrag 

verleden

DIGITALISERING TESTS

U werkt in een bedrijf als afdelingshoofd. Sinds een paar maanden heeft u een 

jongere medewerker in dienst die haar werk goed doet. Maar sinds kort  komt  

zij elke vrijdag een uur te laat. Na een paar keer spreekt u haar daar op aan. Zij 

antwoordt dat zij dat met manager X, uw baas, geregeld heeft. Op vrijdag mag 

zij van hem een uur later komen. U voelt zich gepasseerd. Bovendien weet u 

dat uw baas het erg druk heeft en er vast niet blij mee is dat uw werknemer 

naar hem is gegaan, in plaats van naar u.   Wat doet u?

A. U gaat naar uw baas toe om excuses aan te bieden 

en het voorval te bespreken.

B. U legt de medewerker uit dat ze in het vervolg eerst 

naar u toe moet gaan.

C. U vraagt de werknemer waarom zij niet naar u toe is 

gekomen.

D. U begrijpt het niet maar zegt er verder niets van. 

SJT - Papier
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DIGITALISERING TESTS: VOOR- EN NADELEN

Uitdagend, fair en relevant

➢ Applicant reactions maar…

Samenhang werkprestaties

➢ Criteriumgerelateerde validiteit maar…

Toegevoegde waarde t.a.v. andere tests

➢ Incrementale validiteit maar…

Weinig scoreverschillen tussen groepen

➢ Fairness maar ….

Non-job related information  
in video-based assessments

(Apers & Derous, 2017; Derous & 
Ryan, 2018)

Demographic cues in video-
based situational judgment 

items

(Golubovich & Ryan, 2012, 2013, 
2020)

Practice effects and 
test anxiety

(Hawkes et al., 2018)
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DIGITAAL INTERVIEW: OMSCHRIJVING

- videoconference interviews 

- digitale vergaderkanalen

- (voorgestructureerde) vragen

- gesteld en beoordeeld door menselijke interviewers 

- vanop een andere locatie

- videogebaseerd interview

- video chat software (AI)  

- voorgestructureerde vragen

- zelf te kiezen moment en locatie

- (niet-)menselijke beoordelaar evalueert

Synchroon

Asynchroon

Klinische

beoordeling

(inhoud en 

gedrag)

Mechanistische

beoordeling

(text mining, 

voice profiling, 

facial mining)
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DIGITAAL INTERVIEW: VOOR- EN NADELEN

▪ Flexibiliteit (tijd- en plaatsonafhankelijk, bv. expats, Covid,..)

▪ Kostprijs reductie (bv. reiskosten,…)

▪ Standaardisatie & structuur

▪ Maatwerk

▪ Objectiviteit (gedragsgericht i.p.v. note-taking)

▪ Prescreening 

▪ Upfront kost

▪ Goed getrainde menselijke beoordelaars en/of 

algoritmes nodig

▪ Onpersoonlijk en raar (“Creepiness”)

▪ Validiteit ?

▪ Fairness ?

▪ Ethische vragen (gebrek aan transparantie ?

Afhankelijk van 

niveau van 

automatisatie
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DIGITAAL REKRUTEREN: ‘UNREALIZED POTENTIAL’

Ryan, A. M.,& Derous, E. (2019). The 

unrealized potential of technology in selection 

assessment. Journal of Work and 

Organizational Psychology, 35, 85-92. doi: 

10,5093/jwop2019a10

. 

Measuring 

(new) 

constructs

Increasing 

fairness

Greater

validity

More positive 

applicant 

reactions
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